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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У системі управління підприємствами 
обґрунтування фінансових показників, здійсне-
них фінансових операцій і результативність 
багатьох управлінських рішень досягаються з 
урахуванням результатів фінансового прогно-
зування та планування. Ці показники є важ-
ливими складниками процесу управління під-
приємством та його підрозділами у напрямі 
виявлення можливостей та загроз, рівня плато-
спроможності підприємства. На основі прогноз-
них показників прибутковості, платоспромож-
ності, ліквідності, раціонального розміщення 
обігових коштів, тощо можливе формування 
подальшої стратегії розвитку підприємства та 
корегування короткострокових планів за раху-
нок зміни тактичних завдань та цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання аналізу, економічного та фінансового 
прогнозування фінансового стану підприєм-
ства досліджувалися вітчизняними та зару-
біжними вченими. Зокрема, основні ідеї щодо 
фінансового прогнозування та прогнозування 
фінансового стану підприємства, найважли-
віші методи прогнозування в умовах ринку 
розглянуто у працях Г. Земитана [1], А.М. Єрі-
ної [2], Е. Бреслава [3], Е. Тихонова. Також 
питання прогнозування фінансового стану 
досліджувалися в роботах В.В. Горлачука, 
О.В. Єфимова, В.О. Касьяненко, О.Ю. Кле-
ментьєвої, Г.В. Савицької, Л.В. Старченко, 
Е. Альтман, І.О. Бланка, Р. Таффлер. Однак 
ще не до кінця досліджено важливість фінан-
сового прогнозування для українських підпри-
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ємств в умовах сьогодення. Методи прогнозу-
вання фінансових показників не досліджено 
в повному обсязі, не виокремлено фактори, 
що заважають фінансовому прогнозуванню в 
Україні.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування сут-
ності і складників фінансового прогнозування, 
дослідження ролі прогнозування для підпри-
ємств в умовах сучасної економічної неста-
більності, виявлення пріоритетних чинників 
впливу на формування умов для прийняття 
дієвих управлінських рішень щодо мінімізації 
фінансових ризиків підприємств та їх своє-
часної адаптації до зовнішніх змін і тенденцій.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасних умовах розвиток усіх 
господарюючих систем залежить від ефек-
тивності управління. Управління як складова 
частина господарського процесу займає про-
відну роль у сукупності факторів, що забез-
печують досягнення поставлених цілей в 
умовах обмеженості ресурсів. Актуальною 
проблемою нині є ефективне управління 
фінансами підприємства, де важливу роль 
має відігравати фінансове планування, адже 
саме планування є організаційним початком 
всього процесу реалізації обґрунтованих 
раніше напрямів подальшого розвитку. В умо-
вах зниження обсягів фінансових ресурсів 
та зростання витрат перед підприємствами 
виникає завдання відновлення на новій тех-
нологічній основі фінансового планування і 
прогнозування. 

Фінансове прогнозування являє собою 
процес розроблення і складання прогнозів, 
тобто науково обґрунтованих гіпотез про ймо-
вірний майбутній стан економічної системи та 
економічних об'єктів, а також характеристик 
цього стану.

Фінансове прогнозування передує стадії 
складання фінансових планів, сприяє виро-
бленню концепції фінансової політики на пев-
ний період розвитку держави або суб'єкта гос-
подарювання, однак має більш низьку ступінь 
визначеності порівняно з фінансовим плану-
ванням.

Мета фінансового прогнозування полягає у 
визначенні реально можливих обсягів фінан-
сових ресурсів, джерел їх формування та 
шляхів використання. У прогнозуванні фінан-
сових показників застосовується сукупність 
спеціальних методів і прийомів, які прийнято 
ділити на три групи: методи експертних оці-
нок, методи екстраполяції, методи економіко-
математичного моделювання.

Метод експертних оцінок заснований на 
обробці думок експертів із приводу динаміки 
фінансових процесів, виявлених шляхом про-
ведення спеціальних процедур (анкетування, 
інтерв'ювання). Експертами повинні бути 
фахівці високої кваліфікації, що професійно 
займаються вивченням і (або) управлінням 
економікою і фінансами фірми. Анкетування 
проводиться за спеціально розробленими 
анкетами.

Суть методу екстраполяції полягає в поши-
ренні на майбутнє тенденцій, що склалися в 
ретроспективі.

Ступінь застосування методу екстраполя-
ції у фінансовій сфері визначається ступе-
нем інерційності (або стабільності) динаміки 
розвитку економічної системи. Для прогнозу-
вання системи фінансових показників метод 
екстраполяції, як правило, застосовується в 
комплексному поєднанні з іншими методами.

Методи економіко-математичного моде-
лювання базуються на побудові моделей, 
які з певною ймовірністю описують динаміку 
фінансових показників залежно від факторів, 
що впливають на фінансові процеси.

У теорії і практиці фінансової діяльності 
все більшого значення набувають методи 
розрахунку, об'єднані під загальною назвою 
«фінансова математика», або вищі фінансові 
обчислення, або фінансові та комерційні роз-
рахунки.

Ефективність фінансового прогнозування 
значною мірою залежить від адекватності вико-
ристаних методів прогнозування. Без фінан-
сового прогнозування не можна досягти того 
рівня управління виробничо-господарською 
діяльністю підприємств, який би забезпечував 
успіх на ринку постійного вдосконалення мате-
ріальної бази, соціальний розвиток колективу. 
Ніякий інший вид прогнозування не може мати 
для підприємства такого узагальнюючого, гло-
бального значення. Втілення нових прогре-
сивних методів прогнозування стає нині необ-
хіднішим на підприємстві, оскільки стимулює 
використання наявних і прихованих ресурсів 
та підвищує економічну ефективність фінан-
сово-господарської діяльності.

Одним з основних складників ефектив-
ної діяльності для кожного підприємства є 
формування та розроблення стратегічних 
напрямів їх діяльності. Такий процес фак-
тично неможливий без наявності фінансових 
прогнозів діяльності підприємства, оскільки 
фінансове прогнозування дає змогу оцінити 
стан і ефективність діяльності підприємства в 
майбутньому.
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Основним завданням фінансового про-
гнозування на рівні підприємства є своє-
часне одержання інформації, необхідної для 
вивчення та аналізу різноманітних явищ і про-
цесів, основним призначенням якої надання 
можливості адаптації до процесів, що відбу-
ватимуться в майбутньому.

Зокрема, фінансове прогнозування спря-
моване на дослідження:

1) потенціалу підприємства;
2) тенденцій у розвитку підприємства;
3) альтернативних варіантів розвитку;
4) слабких сторін діяльності підприємства;
5) необхідного рівня ресурсів на підприєм-

стві;
6) вхідних та вихідних грошових потоків.
Основними функціями фінансового про-

гнозування є [4, с. 28]: науковий аналіз фінан-
сових процесів і тенденцій; дослідження 
об’єктивного розвитку фінансів підприємств 

у конкретних умовах у певний період; оці-
нювання об’єкта прогнозування; виявлення 
альтернатив розвитку фінансів підприємства; 
нагромадження наукового матеріалу для 
обґрунтованого вибору певних фінансових 
рішень.

Фінансовий стан підприємства і його ста-
більність значною мірою залежать від того, 
яке майно є в розпорядженні підприємства, в 
які активи вкладено капітал і який дохід вони 
йому приносять.

Розміщення коштів підприємства має дуже 
велике значення у фінансовій діяльності і під-
вищенні її ефективності. Від того, які інвес-
тиції вкладено в основні й оборотні кошти, 
скільки їх перебуває у сфері виробництва 
й обігу, у грошовій і матеріальній формах, 
наскільки оптимальне їхнє співвідношення, 
багато в чому залежать результати виробни-
чої і фінансової діяльності, а отже, і фінан-

Таблиця 1
Показники фінансового стану діяльності підприємства

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Відхилення 2015 р. 

від 2013 р.
± %

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг), тис. грн.

194213 216837 361779 167566 у 1,9р.

Середньорічна вартість 
основних засобів, тис. грн. 160969,5 187008,5 363278,5 202309 у 2,3р.

Середньорічні залишки 
обігових коштів, тис. грн. 146262,5 125539,0 191818,0 45555,5 131,1

Середньорічна вартість 
активів, тис. грн. 321565,5 322451,0 559444,5 237979 у 1,7р.

Середньорічна вартість 
власного капіталу, тис. грн. 48119,0 86379,0 124650,0 76531 у 2,6р.

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг), тис. грн.

171787 224261 314157 142370 у 1,8р.

у т. ч. матеріальні витрати, 
тис. грн. 63086 107307 153417 90331 у 2,4р.

Частка матеріальних витрат у 
собівартості, % 36,7 47,8 48,8 12,1 х

Валовий прибуток (збиток), 
тис. грн. 22426 - 7424 47622 25196 у 2,1р.

Фінансовий результат від 
операційної діяльності, 
тис. грн.

48310 - 39612 3147 - 45163 6,5

Чистий прибуток (збиток), 
тис. грн. 78 - 76609 66 - 12 84,6

Рентабельність продукції, % 13,1 - 3,3 15,2 2,1 х
Рентабельність власного 
капіталу, % 0,2 - 88,7 0,1 - 0,1 х

Рентабельність активів, % 0,02 - 23,6 0,01 - 0,01 х
Джерело: розраховано авторами за [9]
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сова стабільність підприємства. На прикладі 
одного з підприємств Хмельницької області 
проаналізуємо основні показники фінансо-
вого стану.

Із розрахунків видно, що чистий дохід від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
протягом досліджуваного періоду збільшився 
майже вдвічі. Середньорічна вартість осно-
вних засобів – у 2,3 рази, активів – у 1,7 рази, 
власного капіталу – 2,6 рази відповідно. Зі 
збільшенням собівартості продукції (товарів, 
робіт, послуг) на 142,4 млн. грн. чистий при-
буток у звітному році становив лише 66 млн. 
грн., що на 12 млн. грн. менше базисного року. 

Ділова активність підприємства у фінансо-
вому аспекті проявляється передусім у швид-
кості обороту його засобів. Аналіз її полягає 
у дослідженні рівнів і динаміки різнобічних 
фінансових коефіцієнтів оберненості, які є 
відносними показниками фінансових резуль-
татів діяльності господарюючого суб'єкта.

Основними факторами, які визначають 
фінансовий стан підприємства є, по-перше, 
виконання фінансового плану та поповнення 
по мірі потреби власного оборотного капіталу 
за рахунок прибутку й, по-друге, швидкість 
обертання оборотних засобів (активів).

Ринкові умови господарювання 
зобов’язують підприємство в будь-який період 

часу бути здатним погасити свої короткостро-
кові зобов’язання, тобто бути ліквідним.

Дані табл. 2 свідчать, що коефіцієнт загаль-
ної оборотності капіталу протягом досліджу-
ваного періоду майже не змінився. Коефіцієнт 
прибутковості капіталу звітного року становив 
лише 0,001. Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу зменшився на 1,14. 

Для якісної оцінки ліквідності та плато-
спроможності підприємства використовують 
показники фінансових коефіцієнтів ліквід-
ності. Основним із них є коефіцієнт абсолют-
ної ліквідності, який уважається найжор-
сткішим критерієм платоспроможності, що 
показує, яку частину поточних зобов’язань 
підприємство може, за необхідності, погасити 
негайно за рахунок найліквідніших активів. 
Надто високе значення коефіцієнта абсолют-
ної ліквідності негативно впливає на рівень 
рентабельності підприємства, оскільки залу-
чений капітал вкладається в неробочі активи, 
якими є грошові кошти та їх еквіваленти. 
У зарубіжній аналітичній практиці оптималь-
ною вважається ситуація, коли значення 
показника дорівнює 0,2–0,3; у вітчизняній – 
нормативи ліквідності не розроблені, однак 
теоретично достатнім уважається значення 
коефіцієнта більше за 0,2–0,35. Це означає, 
що в найкоротший термін підприємство може 

Таблиця 2
Показники ділової активності та ліквідності підприємства

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Відхилення 2015 р. 

від 2013 р.
± %

Середній розмір дебіторської 
заборгованості, тис. грн. 68785 39287 33662 35123 51,1

Середній розмір запасів, 
тис. грн. 6269 3669 15580 9311 у 2,5р.

Середній розмір кредиторської 
заборгованості, тис. грн. 96407,5 109122,0 231230,5 134823 у 2,4р.

Коефіцієнт загальної 
оборотності капіталу 0,60 0,67 0,65 0,05 х

Коефіцієнт прибутковості 
(рентабельності) оборотного 
капіталу

0,001 х 0,001 х х

Коефіцієнт оборотності 
власного капіталу 4,04 2,51 2,90 - 1,14 х

Тривалість обороту власного 
капіталу, днів 89,2 143,4 124,0 34,8 139,0

Коефіцієнт поточної 
(загальної) ліквідності 0,40 0,32 0,43 0,03 х

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,39 0,31 0,39 х х
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,001 0,002 0,002 0,001 х

Джерело: розраховано авторами за [9]
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погасити 20–35% своїх поточних зобов’язань. 
Із розрахунків бачимо, що в досліджуваному 
підприємстві звітного року він становив 0,002. 

Разом із тим спостерігається позитивна 
тенденція щодо незначного підвищення 
показників ліквідності підприємства. Однак усі 
вони не досягають рекомендованих значень 
за аналізований період.

У сучасних умовах ведення господарської 
діяльності дуже актуальним для підприємств 
будь-якого масштабу є питання про забез-
печення його фінансової стійкості. Одними з 
найважливіших завдань будь-якого підпри-
ємства є отримання науково-обґрунтованого 
висновку щодо забезпечення стійкого фінан-
сового розвитку, термінів досягнення постав-
лених фінансових завдань, реалізації конку-
рентних переваг та розширення своїх позицій 
на ринку, зменшення впливу наслідків нега-
тивної економічної ситуації на фінансовий 
механізм підприємства як у короткостроковій, 
так і в довгостроковій перспективі.

З огляду на нестабільність економічної 
ситуації в Україні, прогнозування фінансових 
результатів підприємства відіграє роль не 
лише додаткового інструментарію, а й є нео-
дмінною умовою існування компанії у сучас-
ному мінливому середовищі. Дослідження 
майбутніх змін фінансового стану підпри-
ємства та розроблення стратегічних заходів 
щодо його коригування є неодмінним факто-
ром формування сучасної ринкової стратегії. 
Прогнозні показники дають можливість під-
приємству планувати його фінансовий розви-
ток, уникати значних прорахунків і пов’язаних 
із ними втрат, робити аналіз доцільності май-
бутніх витрат, отримувати найбільшу вигоду 
від господарських відносин із покупцями, 
партнерами, постачальниками та банками. За 
відсутності прогнозних даних підприємство 
схильне до невірних маневрів, що може при-
звести до втрати позицій на ринку, нестійкого 
фінансового стану або навіть до банкрутства. 
Планування і прогнозування є одними з най-
важливіших елементів в управлінні фінансо-
вим механізмом підприємства.

У процесі прогнозування найважливішими 
є такі фактори: прибутковість; наявність влас-
них фінансових ресурсів; раціональне розмі-
щення основних і оборотних коштів; плато-
спроможність; ліквідність. Прогнозування цих 
показників дає змогу підприємству розрахову-
вати на стабільність у діяльності. Ці показники 
є основою для позитивного рішення кредито-
рів про надання позичкових коштів підприєм-
ству, залучення нових інвесторів та розвитку 

компанії. Об’єктом прогнозування, перш за 
все, є обсяги фінансових ресурсів, які надій-
дуть у розпорядження підприємства в май-
бутніх періодах. Серед таких ресурсів – при-
буток підприємства, що залишається після 
сплати всіх податків та обов’язкових платежів, 
та амортизаційні відрахування, які відшкодо-
вуються через ціну на продукцію [5, с. 752].

Оскільки ринкову ситуацію на короткий 
період спрогнозувати важко, а використання 
трендового моделювання в короткостроко-
вому періоді не дасть бажаного ефекту, вва-
жаємо, що у цьому разі доцільно використову-
вати адаптивні ситуаційні методи. Основною 
властивістю таких методів є зміна коефіцієн-
тів побудованої моделі під час надходження 
нової інформації, тобто адаптація моделей до 
нових даних. Саме таким принципам відпові-
дають методи, засновані на експоненційному 
згладжуванні [2, с. 120]. У даному разі залежні 
змінні (чистий дохід, валовий прибуток, чис-
тий прибуток) представляються як функція 
часу у вигляді багаточлена (формула (1)):

У1 = α0 + α1 t + α2 t + …+ αλ tλ,     (1)
де α0, α1, α2, …, αλ – параметри;
t – період;
λ – ступінь полінома.
Оцінки параметрів α0, α1, α2, …, αλ можна 

одержати за допомогою методу найменших 
квадратів. Розгорнутий запис системи нор-
мальних рівнянь має вигляд:
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де n – число членів у динамічному ряді. 
Підрахунок тут відбувається від t = 1 до t = n.

Використовуючи матричні позначення, сис-
тему нормальних рівнянь можна записати у 
вигляді:

T'j = T' ∙ Tα, де j = (yt); α = (αj); 
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Для прогнозування основних показників 
фінансових результатів у досліджуваному 
господарстві використано статистичний пакет 
аналізу даних в Excel. Як аргументи статис-
тичної функції РОСТ, яка обчислює експо-
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ненційну апроксиманту даних кривих, вико-
ристано числові значення чистого доходу від 
реалізації продукції, валового прибутку, при-
бутку від операційної діяльності і чистого при-
бутку за 2012–2015 рр. 

Із розрахунків, проведених за допомо-
гою статистичного пакету аналізу даних в 
Excel, бачимо, що протягом наступних років 
підприємство буде прогресувати у своєму 
фінансово-господарському розвитку. Однак 
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Рис. 1. Фактичні і прогнозні рівні чистого доходу від реалізації продукції
Джерело: власна розробка

Рис. 3. Фактичні і прогнозні рівні чистого прибутку
Джерело: власна розробка

Рис. 2. Фактичні і прогнозні рівні валового прибутку
Джерело: власна розробка
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у ринковій економіці постійно діє так звана 
«невидима рука», наслідки втручання якої 
в діяльність підприємств можуть бути не 
завжди позитивними.

Висновки з цього дослідження. Фінан-
сове планування і прогнозування виступають 
основним інструментарієм і гарантією стійкого 
функціонування підприємства. У кризових умо-
вах їх значення зростає, що привертає до дослі-
дження цієї проблеми увагу багатьох учених.

Стійкий фінансовий стан, правильне регу-
лювання фінансів у процесі господарської 
діяльності, своєю чергою, позитивно вплива-
ють на виконання виробничих планів і забез-
печення потреб виробництва необхідними 
ресурсами.

Таким чином, отримання інформації про 
майбутнє, особливий вид передбачення мож-
ливих або бажаних змін фінансового стану 
сучасних підприємств є необхідним елемен-
том формування їх ринкової стратегії. Про-
гнозування виступає основою розроблення 
довго- та середньотермінових прогнозів щодо 
економіки підприємства у цілому та його 
окремих структурних підрозділів. У системі 
управління підприємствами прогнозування 
посідає особливе місце, оскільки надає мож-
ливість отримання науково обґрунтованого 
висновку про їх можливий фінансовий стан, 
термін досягнення бажаного стану, альтерна-
тивні шляхи розвитку фінансово-економічної 
діяльності.
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